W ramach obchodów VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”
przygotowaliśmy szereg spotkań i zajęć. Wspólnie z wolontariuszami
z Gimnazjum w Kałuszynie nad których pracą czuwała p. Aneta
Gontarska uczestniczyliśmy w programie „Poczytaj mi przyjacielu”,
w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych z całej Polski czytają książki dzieciom ze szkół
podstawowych, przedszkoli, szkół specjalnych, szpitali, świetlic i
domów dziecka. W naszej Bibliotece sposób realizacji tego programu
przebiegał następująco: W dniach
9-25 maja gimnazjaliści czytali
bajki: „Calineczka” i „Kot w
butach”
oraz
wiersz
„Lokomotywa” z kolekcji „Cała
Polska czyta dzieciom” grupom
przedszkolnym 3, 4, 5 i 6 –
latków,
każdemu
spotkaniu
towarzyszyły
zabawy
edukacyjne, ruchowe, warsztaty
plastyczne, zagadki.
Gościliśmy
również
dwie pisarki p. Ewę Szadyn,
rodzimą pisarkę, autorkę książki
„Opowieści z Kalinki”, czyli
koński świat Stefci i Ewę
Chotomską, autorkę tekstów
piosenek
dla
dzieci,
współzałożycielkę dziecięcego
zespołu Fasolki, znaną z
programów dziecięcych lat 80:
Tik Tak, Ciuchcia i Fasola. Spotkanie przebiegło w niezwykle
sympatycznej atmosferze: były zagadki, wspólne śpiewanie znanych i lubianych przez dzieci piosenek oraz składanie
autografów i dedykacji w książkach autorki.
Podczas Tygodnia Bibliotek zainaugurowany został wolontariat pod hasłem: „Biblioteka przyjazna osobom starszym
i niepełnosprawnym”. Wolontariusze z miejscowego Gimnazjum rozpoczęli swą działalność na terenie naszej gminy,
dostarczając książki mieszkańcom, którym dotarcie do Biblioteki ze względów zdrowotnych sprawia trudności lub jest wręcz
niemożliwe.
Kolejną niespodzianką przygotowaną dla naszych milusińskich były
teatrzyki. Pierwszy z nich gościliśmy 26 maja. Był to Teatr Edukacji i profilaktyki
„Maska” z Krakowa z przedstawieniem zatytułowanym „Magiczna księga
Czarodziejki Arielki”. Spektakl podkreślał potrzeby nauki czytania przez dzieci oraz
szereg możliwości wynikających z obcowania z literaturą. Naszymi odbiorcami była
grupa przedszkolaków i dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Kolejnym
przedstawieniem dla najmłodszych była inscenizacja pt. „A my to wszystko wiemy i
książki
szanujemy…”
przygotowana
i
przedstawiona
przez
uczniów Gimnazjum w
Kałuszynie i skierowana
do młodych czytelników.
Inscenizacja miała
na celu uświadomienie
dzieciom
potrzeby
szanowania książek. Próby
do spektaklu odbywały się
w miesiącu maju a
przedstawienie wystawiliśmy w Dniu Dziecka dla wszystkich grup
przedszkolnych. Po inscenizacji na dzieci czekał słodki
poczęstunek i wspólna zabawa.
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